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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-11-2020  

16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη αρ.13), σήμερα 

την 27ην του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00’μ.. ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16816/24-11-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων 

Η.Δ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ η κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόη-

Βαρβάρα, συμμετείχε τηλεφωνικά. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) συμβούλων 

παρόντες  ήταν έξι (6) και απούσα μία (1) ήτοι η  κ. Γρυλλάκη Μαρία , και η Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου 

Παναγιώτα Κωστούλα. 
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Λήψη απόφασης για προκήρυξη Διαγωνισμού φωτογραφίας στο πλαίσιο της δημιουργίας λευκώματος για το 

Ψυχικό με θέμα " Κλικ στο Ψυχικό". 

 

Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η πρόεδρος είπε: 

Στο πλαίσιο της απόφασης δημιουργίας λευκώματος εισηγούμαι την προκήρυξη διαγωνισμού φωτογραφίας 

με τους παρακάτω όρους. Kλίκ στο Ψυχικό''! Φωτογραφικός διαγωνισμός-οδοιπορικό στο Ψυχικό 

Η Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού διοργανώνει ανοιχτό φωτογραφικό διαγωνισμό που θα  

προκύψει από το οδοιπορικό στα οικοδομικά τετράγωνα του πανέμορφου προαστίου μας. 

 



Οι διαγωνιζόμενοι δημιουργοί μπορούν να υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους, από μία (1)  

φωτογραφία έως πέντε (5) με τη λήξη του διαγωνισμού και έως τις 00.00.000 στο e-mail:........... Tα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο site, τα κοινωνικά δίκτυα της Κοινότητας Ψυχικού 

και ............ των νικητών την ............. 

  

Όροι συμμετοχής 

1. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα που θα ορίσει το ΚΣ και  στις και λήγει σε 

συγκεκριμένη ώρα και μέρα. 

2. Το θέμα είναι ελεύθερο με τίτλο: ''Κλίκ στο Ψυχικό''!. Στόχο έχει την ανάδειξη της ομορφιάς της 

κοινότητας του Ψυχικού καθώς και την απόλαυση ζωής να κατοικείς σε ένα τόσο όμορφο τόπο, την 

καταγραφή των ιστορικών κατοικιών όπου γεννήθηκαν, έζησαν επιφανείς Δημότες του προαστίου.  

3. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους έως την λήξη του διαγωνισμού στην εξής 

μορφή: JPEG, μεγάλη διάσταση 1200 pixels, 72 dp κάθε φωτογραφία μετονομάζεται ονομα-επώνυμο-01 σε 

λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. maria-papadaki-01. 

Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να περιέχουν υδρογραφήματα ή άλλα χαρακτηριστικά. Όλες οι συμμετοχές θα 

ελεγχθούν, ώστε να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Επιτρέπεται η 

επεξεργασία των φωτογραφιών εκτός από προσθήκη στοιχείων ή αφαίρεσης και η συρραφή κολάζ ή 

πανόραμα. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση εκτυπωμένων εικόνων-φωτογραφιών με εξαίρεση αυτών που 

είναι μέρος μιας μεγαλύτερης σύνθεσης– κάδρου. Δεν θα γίνουν δεκτές, φωτογραφίες που απεικονίζουν 

οποιαδήποτε πράξη βίας, φωτογραφίες με υβριστικό, ρατσιστικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Συμμετοχή 

ανηλίκων φωτογράφων επιτρέπεται κατόπιν δήλωση συναίνεσης των γονέων– κηδεμόνων τους.   

4. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να γίνουν μέλη στην ανοιχτή ομάδα 

_______ στο facebook και να κάνουν follow στον αντίστοιχο λογαριασμό στο Instagram. Μπορούν να 

αναρτούν κάθε μέρα ελεύθερα φωτογραφίες με παραλειπόμενο περιεχόμενο από τον κάθε φωτογραφικό-

περίπατο στην Κοινότητα Ψυχικού στη σελίδα στο facebook και στο instagram στους προσωπικούς τους  

λογαριασμούς υποχρεωτικά με το hashtag # ______.  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν το δικαίωμα να 

ανεβάσουν την ή τις τελικές φωτογραφίες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό σε κανέναν λογαριασμό ή 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης (φωτογραφία προφίλ, τοίχου, ροή, στόρι κτλ) ή σε οποιαδήποτε άλλη 

φωτογραφική ή μη πλατφόρμα, πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 

συμμετοχή του συγκεκριμένου δημιουργού, ακυρώνετε.    

5. Η επιλογή της καλύτερης φωτογραφίας, του καλύτερου portfolio, των επαίνων καθώς  

και των  καλύτερων φωτογραφιών θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί___________________ 

6. Τα βραβεία θα είναι, για την κορυφαία φωτογραφία για το καλύτερο portfolio  των επαίνων _____και 

αναρτήσεων _______ . Οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν καθώς και όσες τις συμπληρώνουν (Αναρτήσεις) 

θα τυπωθούν με έξοδα των διοργανωτών και θα εκτεθούν σε έκθεση σε χώρο του Δήμου Φιλοθέης 

Ψυχικού. Την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης θα απονεμηθούν και τα βραβεία των νικητών και των 

διακριθέντων.  

7. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν στα mail των νικητών και διακριθέντων. 

8. Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού καθώς και στην Κοινότητα Ψυχικού θα μπορούν να 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό αποκλειόμενοι από βραβεία και επαίνους. 



 

9. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, η υποβολή των φωτογραφιών είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

10. Οι ενδιαφερόμενοι, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δηλώνουν υπεύθυνα ότι, παραχωρούν στους 

συνδιοργανωτές το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών τους για δημοσίευση και έκθεση με τον όρο της 

αναφοράς του ονόματος του δημιουργού.  

Αποκλείεται η εμπορική εκμετάλλευση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού. 

Παρακαλώ τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 83, 88, 89 του Ν. 3852/2010,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89, 84 του Ν.4555/2018, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την προκήρυξη Διαγωνισμού φωτογραφίας στο πλαίσιο της δημιουργίας λευκώματος για το Ψυχικό με 

θέμα " Κλικ στο Ψυχικό". 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 37 /2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

 Καριώτης Αλέξανδρος 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

 Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μαρλη) 
 Λάβδα Ελένη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  16ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

27ην-11- 2020  

Ψυχικό, 30-11-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


